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V minulom roku likvidovali 71 požiarov Úspešní karatisti
Ako nás informovali z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v roku 2004
na území mesta likvidovali 71 požiarov s priamymi škodami takmer
1,1 milióna Sk. K najzávažnejším
udalostiam patrili:
- V januári pezinskí hasiči likvidovali
vytečenú naftu z nákladného motorového vozidla na Bystrickej ulici.
Vytieklo 300 litrov nafty. Na zamedzenie prístupu nafty do kanalizácie
použili sorbčný materiál Spellklen.
- Ďalší zásah si vyžiadal požiar strechy dielne firmy Petmas na
Šenkvickej ulici.
- V časti Grinava horela tráva vo

Pomáhajú aj
pri nehodách
Zásahová jednotka Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vo februári
zasahovala dvakrát na Bystrickej
ulici. Hasiči tam odstraňovali spadnutý strom a nalomený konár, na
Štúrovej ulici čerpali vodu zo zaplavenej pivnice a vo Vinosadoch asistovali pri dopravnej nehode. (mo)

Prvé preteky
priniesli prvé medaily
Cez víkend 29. - 30. januára sa v
lyžiarskom areáli Skalka pri Kremnici uskutočnili Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v lyžiarskom orientačnom behu s účasťou
pretekárov z Maďarska a Poľska.
Mladí pretekári Sokola Pezinok (Sokolíci) sa prvýkrát zúčastnili na podobných pretekoch a dosiahli pekné
výsledky. Na tratiach šprintu v sobotu v kategórii M 15 obsadili Pezinčania 2., 3. a 4. miesto - Matej
Poljovka, Peter Holíček a Jakub
Dikej. V kategórii W 40 obsadila 2.
miesto Marie Fraňová. V nabitej
konkurencii s oveľa mladšími pretekármi obsadil 3. miesto tréner Anatolij Bilobžickij v kategórii M 40. V
nedeľu naši chlapci potvrdili svoje
kvality na skrátených tratiach. Richard Chrappa obsadil 4. miesto,
Peter Holíček bol šiesty a Jakub
Dikej skončil ôsmy v kategórii M 16.
V kategórii M 45 obsadil 3. miesto
Anatolij Bilobžickij.
Ďalšie Medzinárodné majstrovstvá Slovenska na klasických tratiach a v štafetách sa konali 19. - 20.
februára na Pezinskej Babe. Pretekári Sokola Pezinok dosiahli v pretekoch na klasických tratiach takéto
umiestnenia: kategória M 14 - 3.
Branislav Iro, 5. Jakub Dikej, 6. Andrej Adamčák, 7. Jakub Lačok, 8.
Andrej Pulščák, 9. Kristián Milojevič, M 21 - 9. Matej Pilka, 13. Michal
Fraňo, M 35 - Rastislav Trubač, W
14 - 1. Pavlína Lačoková, 2. Zuzana
Belešová, 3.- Romana Štrbová, 4.
Terézia Kopčíková, W 45 - 1. Marie
Fraňová, 2. Soňa Kavecká. V pretekoch štafiet zvíťazili pretekári Sokola Pezinok v kategóriach W 14
(Katarína Hrašnová, Pavlína Lačoková) a W 35 (Marie Fraňová, Soňa
(lp)
Kavecká).

vinohrade, požiar museli likvidovať
dve vozidlá. Bolo to sťažené tým, že
sa hasilo cez drôty v radoch vo vinici.
- V bytovke na Suvorovovej ulici
vznikol požiar v pivnici, v dôsledku
čoho museli evakuovať obyvateľov.
- Na 4. poschodí v bytovke na Svätoplukovej ulici vznikol požiar od
sporáka. Požiarnici museli do bytu
vniknúť cez balkón s pomocou dvojhákového rebríka. V byte našli
osobu s príznakmi priotrávenia dymom, ktorej poskytli prvú predlekársku pomoc.
- Podobný prípad sa stal v bytovke
na Záhradnej ulici.

- Komplikovaný požiar vznikol na
skládke odpadov, na jeho hasenie
bolo potrebné privolať pomoc zo
Senca a z Bratislavy, keďže požiar
bol na väčšej ploche a vo väčšej
hĺbke.
- Častou príčinou vzniku požiarov
bolo vypaľovanie a spaľovanie v
prírodnom prostredí a horiace kontajnery na odpadky. Po zistení totožnosti osoby, ktorá požiar spôsobila, postupuje sa v zmysle zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi.
Okrem požiarov zasahovali pezinskí hasiči pri 25 dopravných nehodách.
(mo)

Výber nadaných detí
Máte doma nadané dieťa, budúceho prváka, a neviete, akoďalej
rozvíjať jeho talent? Základná škola
Na bielenisku v Pezinku otvára v
školskom roku 2005/2006 prvú
triedu pre mimoriadne nadané deti.
Za mimoriadne nadané deti považujeme deti s prejaveným všeobecným poznávacím náskokom a veľkým intelektovým potenciálom,
ktorý sa meria štandardnými psychologickými testami.
Detí budeme vyberať s Pedagogicko-psychologickou poradňou a
Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku. Psychologické testovanie sa uskutoční v
marci a apríli. Rodičov a deti pozveme písomne na základe prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť na riaditeľstve školy alebo si ju môžu
stiahnuť z web stránky na internete
- ZSNabielenisku.webpark.sk.
Deti, ktoré chceme navrhnúť na
psychologické vyšetrenie výnimočnej intelektovej spôsobilosti by mali

spĺňať niektoré z týchto kritérií:
dieťa vie písať paličkovým písmom,
alebo vie už písať niektoré písmená, vie viac alebo menej plynule
čítať, vie počítať do 20 a viac. Medzi
niektoré ďalšie typické charakteristické črty rozumovo nadaných detí
patrí: rýchle učenie sa, vynikajúca
pamäť, rýchlosť vnímania, vysoká
aktivita, vyžadovanie podrobných
odpovedí, hlad po poznaní, potreba
povedať vždy svoj názor, nezvyčajné záujmy a pod.
Prosíme rodičov, aby svoje deti,
pokiaľ spĺňajú tieto kritériá, nahlásili
do 15. marca 2005 telef. alebo emailom na ZŠ Na bielenisku v Pezinku: tel. 033/640 4729, 640 2241,
0903 704 063, e-mail: ZSNabielenisku@zoznam.sk.
O zaradení dieťaťa do triedy nadaných detí sa rozhodne do konca
mája.
Mgr. Ľubomír Štiglic
riaditeľ školy

Hovorili o zamestnanosti
v regióne

V nedeľu 16. januára sa vrátili pezinskí džudisti z Udine v Taliansku, kde štartovali na
medzinárodnej súťaži za účasti 84 družstiev.
Šéftréner pezinského džuda Jozef Tománek
(na snímke) mal dôvod na spokojnosť, keď
jeho zverenci získali celkové prvenstvo. Škoda, že sa našim džudistom nedarilo takto aj v
play off v decembri minulého roku.
(mt)

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou rozvojovou
agentúrou Senec - Pezinok, usporiadal koncom
januára pracovný seminár
k projektu Rozvoj strategických akčných plánov
zamestnanosti a budovanie partnerstva na regionálnej, subregionálnej a
lokálnej úrovni na území
Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným
cieľom projektu, ktorý podporuje Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny, je
príprava a doplnenie sociálno-ekonomických plánov zahŕňajúcich strategické akčné plány zamestnanosti na regionálnej a
miestnej úrovni a podpora
tvorby partnerstiev potrebných pre riešenie zamestnanosti v regióne.
(ri)

Dňa 29.1. 2005 sa v bratislavskej
hale Mladosť konalo 3. kolo Slovenského pohára v kickboxe, na
ktorom štartovalo 24 klubov a 159
pretekárov z celého Slovenska,
medzi nimi aj kickboxeri z Karatekickbox klubu Pezinok. Naši pretekári získali tieto prvenstvá: Branislav Horák (dorastenci do 59 kg,
semi kontakt), Alexandra Horáková (ženy do 59 kg, semi kontakt), Svatava Špániková (ženy
do 63 kg, semi kontakt), Michal
Peniak (muži nad 91 kg, semi kontakt), Andrea Šišková (ženy do 55
kg, light kontakt), Alexandra Horáková (ženy do 59 kg, light kontakt),
Svatava Špániková (ženy do 63
kg, light kontakt). Po 3. kole Slov.
pohára už majú istý postup na
Majstrovstvá SR Branislav Horák, Andrea Šišková, Alexandra
Horáková a Svatava Špániková.
Tieto tri dievčatá už majú taktiež
istý postup na majstrovstvá
Európy, ktoré budú 16. - 21. mája
2005 v Bratislave.
Pohár federácie v karate pokračoval 5. februára druhým kolom v
Banskej Bystrici. Aj na tomto podujatí boli úspešní pretekári Karatekickbox klubu Pezinok, keď vo svojich kategóriach zvíťazili: Patrik
Leschinger (muži do 78 kg), Michal Peniak (muži nad 78 kg),
Zuzana Gregušová (ženy do 55
kg a dorastenky do 52 kg), Alena
Hupková (ženy do 60 kg a dorastenky do 60 kg), družstvo dorastencov v kumite (Andrej Palčík,
Michal Greguš, Peter Matušek) a
družstvo dorasteniek v kumite
(Alena Hupková, Zuzana Gregušová, Michaela Kohútová).
V januári sa v Nitre konal Pohár
kniežaťa Pribinu v karate, na ktorom sa zúčastnili žiaci a dorastenci
z celého Slovenska. Pezinskí karatisti boli opäť úspešní: 1. miesta
získali - Andrej Palčík (dorastenci,
+72 kg), Michal Greguš (dorastenci, -72 kg), Alena Hupková (dorastenky, +53 kg), Michaela Kohútová (dorastenky, -53 kg).
(kkk)

Športový kalendár
Basketbal:
12.3. MBK Pezinok - Považská
Bystrica
13.3. MBK Pezinok - Michalovce
19.3. MBK Pezinok - Petržalka
Futbal:
27.3. PŠC Pezinok - Svätý Jur
14.30 hod.
Hádzaná:
20.3. ŠKH Pezinok - Dubnica
16.00 hod.
Volejbal:
5.3. VTC Pezinok - Forplast
Zápasy basketbalu, hádzanej
a volejbalu odohrajú v športovej
hale na Komenského ulici.

